
 

 

Referat fra møde i koordinationsforum 2. maj 2016 i Aabenraa 

 
Følgende deltog i mødet: 
 
Ålborg Grundvand NST v/ Peter Henneby  
SLF Vojens v/ Asger Kristensen 
LandboSyd v/ Helge Lorenzen 
Landbrugsrådgivning Syd v/ Niels Iwang 
Provas, Haderslev Vand A/S v/ Karina Holdt Filtenborg 
Sønderborg Forsyning v/ Susanne Vesten 
Tønder Kommune v/ Lena Berndt Klintø 
Tønder Kommune v/ Steen S. Thomsen 
Sønderborg Kommune v/ Henrik Züricho 
Sønderborg Kommune , Vandrådet v/ Peter Petersen 
Aabenraa Kommune, Vandrådet v/ Børge V. Nielsen 
Aabenraa Kommune v/ Lars Øvig 
Aabenraa Kommune v/ Lone Thomsen 
Afbud fra Haderslev Kommune 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse og eventuelt supplering til dagsordenen 
2. Fremlæggelse af ” Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Midtals”. 

Henrik Züricho Sønderborg Kommune 
3. Fremlæggelse af ”Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Sundeved”. 

Henrik Züricho, Sønderborg Kommune 
4. Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning 
5. Status for indsatsplanlægningen i kommunerne 
6. Vandsamarbejdet i Sønderborg Kommune. Peter Petersen 
7. Indsatsplanlægningen efter 2017 

Eventuelt 
Næste møde 

 
 
Ad. 1 

 

Til 

Natur 
Skelbækvej 2 
6200 Aabenraa 
Tlf.: 7376 7676 
 
Dato: 10-05-2016 
Sagsnr.: 15/1217 
 
Kontakt: Lone Marie Thomsen 
Direkte tlf.: 7376 7151 
E-mail: lmth@aabenraa.dk 

Til medlemmer af Koordinationsforum 
For de 4 sønderjyske kommuner 
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Lars bød velkommen og der var en kort præsentationsrunde. 
 
Ad. 2 og 3 
Henrik fremlagde de 2 forslag til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse for hhv. Mid-
tals og Sundeved for koordinationsforum. 
Indsatsområderne har baggrund i kortlægningen fra Styrelsen og er koncentrationen.  
Henrik pointerede, at det er meget vigtigt at man tidligt i processen får etableret en 
dialog med de berørte vandværker samt de eventuelt berørte lodsejere om indsatsen 
til sikring af grundvandet. 
Henriks fremsender slides samt de 2 forslag til indsatsplaner for Midtals og Sundeved 
til jer. 
 
Ad. 4 
Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning er lige på trapperne. 
Vi afventer. 
 
Efter den nugældende bekendtgørelse om indsatsplaner, skal forslag til indsatser i et 
indsatsområde være færdige 1 år efter kommunen har modtaget kortlægningen fra 
Naturstyrelsen. 
Når den reviderede bekendtgørelse om indsatsplaner kommer, er tidsfristen forlænget 
til 2 år. 
 
Ad. 5 
Status for indsatsplanlægningen i kommunerne 
Tønder har godkendt 1 indsatsplan, har 1 der skal revideres og har modtaget kortlæg-
ning til yderligere 3 indsatsplaner. 
Sønderborg har de 2 indsatsplanforslag for Midtals og Sundeved klar til at sende i hø-
ring og har derudover 5 stk. De næste 2 klar sidst på året, resten laves i 2017. 
Aabenraa har kortlægninger til 8 indsatsplaner. Arbejdet påbegyndes nu. Der er lagt 
en tidsplan, der pt. siger, at de er færdige inden udgangen af 2018. 
Det er uklart, hvor mange indsatsplaner, der skal udfærdiges i Haderslev. 
 
Ad. 6 
Vandsamarbejdet i Sønderborg Kommune v/Peter Petersen, Vandrådet 
 
Lovhjemmel (LBK 132 af 16/2-2016, §2, nr. 37 og 38): 
§ 48 i Vandforsyningsloven er blevet ændret pr. 1. marts 2016. Det er nu kommu-

nalbestyrelsen der efter forhandling med de berørte almene vandforsyninger kan 
påbyde samarbejde mellem almene vandforsyninger i kommunen til sikring af en hen-
sigtsmæssig anvendelse, kortlægning, overvågning og beskyttelse af de eksisterende 
vandforekomster til drikkevandsforsyning. 
Tidligere lå denne bemyndigelse hos miljøministeren. 
 
I Sønderborg Kommune er man blevet enige om at danne et vandsamarbejde. Der er 
dannet et vandselskab. I Bestyrelsen sidder 2 personer fra forsyningen, 2 repræsen-
tanter fra vandværker på Als og 2 repræsentanter fra vandværker fra Sundeved. 
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Selskabet er dannet for at sikre gennemførelsen af de indsatser der foreslås i indsats-
planerne. 
Dette betyder, at alle almene vandværker der indvinder grundvand i Sønderborg 
Kommune forpligtiger sig til at opkræve en fortsat kubikmeterpris. Det svarer til det 
beløb, der hidtil har dækket statens omkostning til grundvandskortlægning og som 
bortfalder. 
2016-2017 opkræves 28 ører/m3 vand 
2018-2020: 48 ører/m3 vand 
2021:67ører-/m3 vand 
I alt vil det blive ca. 10,5 mio. kr. til dækning af udgifter til indsatset til sikring af 
grundvandet. 
 
Sønderborg Kommune agter at udstede påbud efter § 48 til alle vandværker for at 
sikre, at alle værker forbliver i selskabet. Har værket fået et påbud, vil den indkomne 
indtægt fra opkrævningen ikke medgå i forbindelse med prisloftsfastsættelsen. 
Kravet om vandsamarbejdet skal være nedskrevet enten i indsatsplanerne eller i 
Vandforsyningsplanen. 
 
Næste møde: 
Haderslev: I efteråret . Nærmere fastsættelse aftales med Haderslev. 
Henrik og Lars følger op 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Lone Marie Thomsen/Lars Øvig 
 

  

 


